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تهدف الدراسةةةةةةة الف توقةةةةةةيس وتتييي سةةةةةةياسةةةةةةات تخطيف وتن يي الينت ات والو وف علف ال ةةةةةةلبيات : الملخص

الخصةةصةةة علف عيلية تطوير الينت ات كيا تتييي ال وانم اليختلمة ليرا ل  تأثيرواإلي ابيات الخاقةةة بها  ف إرار 

اليرا ل, وتتييي مكونات  هذهتطوير الينت ات  ف الشةةركات اليخصةةصةةة والو وف علف مدر تأثير الخصةةصةةة علف 

 ف  اليزيج الت ةةويتف اليرتبطة ب ةةياسةةة تطوير الينت ات  ف الشةةركات التف تي وصةةخصةةتها وتتييي ارا  الي ةة ولي 

الشركات متارنة بيا كان يتي  ف هذا الي ال  هذهالشركات التف تي وصخصتها  ول أدا  وظيمة تطوير الينت ات  ف 

والتوقةةل الف م يوعة م  التوقةةيات لت  ةةي  االدا  الطاي لتطوير الينت ات بالشةةركات الصةةناعة  الخصةةصةةة بل 

 الطرا ية 
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privatization Management of industrial companies and its impact on production 

development. 
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Abstract: The study aims to characterize and evaluate the planning policies organize, 

products, and stand on the pluses and minuses related under the impact of privatization 

on the product development process and evaluate various aspects of the stages of product 

development and custom stand companies over the impact of privatization of these stages, 

and evaluate the marketing mix components associated with product development policy 

in companies that have been privatized and assessing the views of officials in companies 

that were privatized about the performance and function of product development in these 

companies compared to what was done in this field before privatization and come up with 

a set of recommendations to improve the overall performance of the product development 

of the Iraqi industrial companies 
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 مقدمة:

جدل  ف أن  كرة الخصصة للشركات ال كومية الطرا ية تطد م  اهي ال ياسات االقالح  ال 

ود طت اليها تداعيات كثيرة ومتراكية أدت لضرورة  الطراق،اال تصادر التف تهدف اليها جيهورية 

ت ويل الشةةةةركات ال كومية الف تةةةةركات واقةةةةة. ظلت تةةةةركات التطام ال كومف تطانف م  تما ي 

اليشكالت واالنهيار نتي ة األوضام التف تهدتها الطراق  ف الطتود األويرة وكان م  أسباب تدهور 

 اال تصةةاديةقةةطوبة إدارة الكيانات  كثيره منها يار أمورالف  د كبير بل الف االنه اال تصةةادراألدا  

اليبطثرة جغرا يا  ف ظل إدارة يغلم عليها الطابع البيرو رارف, وتزايد الينا  ة م  التطام الخاص 

و تدان الشةةةةةةركات الطامة لوضةةةةةةطها اال تكارر أو التمضةةةةةةيلف ميا أدر الف التدهور الي ةةةةةةتير  ف 

يتية ليط ي تةةركات ال كومية وتدهور أجهزتها الت ةةويتية وايضةا التدرات الت ةةو انخماض ،اليبيطات

ادر للتدهور الشةةةةةةركات ال كومية اهيال التدريم للطيالة وعدي تنيية  درتها بيا ير ع م  إنتاجيتها 

مع إهيال عيلية تطوير التكنولوجيا الي ةتخدمة وتطوير الينت ات كل هذا سةوف ييدر الف قةطوبة 

كومية علف هذا الن و لذلك كان البد م  التمكير  ف نتلها الف إدارة وضةةةةع الشةةةةركات ال  اسةةةةتيرار

 واقة.

 اإلطار النظري للدراسة: 

 . Privatizationالوا ع ان مصةةةةةةطلخ الخصةةةةةةخصةةةةةةةة هو ترجيةةة للكليةةة االن ليزيةةة  

وللخصخصة عدة مماهيي وتم يرات مختلمة وانوام متطددة وتختلس هذه اليماهيي بالن بة للدول التف 

تطبتها بل واالو ات التف تطبق  يها كيا انها تختلس باوتالف التيي والثتا ات بالن ةةةةةةبة للدول التف 

ف ومصةةدر مهي تطبتها. وكثيرا م  الدراسةةي   د اعتبروا الخصةةخصةةة  رقةةة كبية لالسةةتثيار الطالي

للطيالة الياهرة وتتليل لألعبا  اليالية التف تتع على ال كومات، كيا اعتبروا الخصةةةةخصةةةةة  رقةةةةة 

م  ال رية لتطوير نم ةةو وم  والل تطور ممهوي الخصةةخصةةة  أكبركبيرة إلعطا  الي تيع م ةةا ة 

سةةةةةلوب الن  لك  ان كثيرا م  الدارسةةةةةي   د تركوا تمصةةةةةيالت التطبيق الد يتة للدول التف تنتهج اال

يطتيد اعتيادا كليا على اليو س ال ةةياسةةف والثتا ف واالجتياعف الخاص بكل دولة. و د اعطى بط  

الدارسةةةي  للخصةةةخصةةةة مماهيي عامة والبط  االور  د اعطى لها مماهيي واقةةةة. وم  اهي الكتاب 

  الخصةةةةةةخصةةةةةةة بانها بيع الخدمات Bannock تد عرف   الذي  عر وا الخصةةةةةةخصةةةةةةة ما يلف:

ليشروعات الييلوكة للدولة لي تثيري  م  التطام الخاص سوا  كان  لك ت ت اتراف الدولة او وا

(  ان ممهومو ع  Liobewes, 1988اما ) (.Bannok & Baxtro, 1987بدون هذا االتةةراف )

 الخصةةخصةةة يطنف اعادة الصةةناعات والخدمات التف تي تأمينها م  التطام الطاي الى التطام الخاص.

( اوض ت ان ممهوي الخصخصة يشير الى انها مصطلخ مضاد لكلية David, 1992ة )و ف دراس

االتتراكية  يث يتي نتل او بيع الييس ات الييمية الى التطام الخاص. كيا يتي بيع او نتل الخدمات 

( Harik, 1992اما دراسةةة ) والصةةناعات  ات اليلكية الطامة الى اليلكية الخاقةةة او الر ابة عليها.

ان الخصةةةةةةخصةةةةةةة تطنف ان يكون التطام الخاص م ةةةةةة وال م ةةةةةة ولية جوهرية ع  التيويل   يرى

 ,Mayerويرى ) والتصةةةييي واالنشةةةا  واليلكية واالدارة لليشةةةروعات االنتاجية والخدمات الطامة.

 ( أن مصطلخ الخصخصة يشير الى ثالث سياسات متداولة وهف:1987

  ف الياضف.التخلص م  الييس ات الطامة الت تي تأسي ها -

 التخلص م  تدول الدولة  ف اال تصاد وترك  لك آلليات ال وق والينا  ة.-

 ت ويل م  وليات الدولة اال تصادية م  التطام الطاي الى التطام الخاص.-

% 50( الخصةةخصةةة بانها تطنف تكوي  تةةركة ت ت  انون الشةةركات وبيع Child, 1988ويطرف )

 . و لك بهدف االرتمام بي توى ادا  الصناعة وزيادة دور  وى على اال ل م  االسهي الى الي اهيي

ال ةةةوق ع  رريق تشةةة يع الينا  ةةةة داول كل قةةةناعة. وال ةةةياح باندماج الشةةةركات مطا وان  وى 

ال ةةةةةةوق ييك  ان تتطور بهعادة هيكلة الصةةةةةةناعات التومية الييمية و لك لخلق اجيال جديدة م  
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ن تتيلكها ال كومة وبذلك ييك  ت تيق ا صةةى اسةةتمادة ميكنة الشةةركات التف تي هيكلتها والتف ييك  ا

 ل يوم الشطم ع  هذا الطريق.

وبالتالف  ال يتتصةةةةر ممهوي الخصةةةةخصةةةةة على  كرة التطام الطاي الخاسةةةةرة او الراب ة الى التطام 

 (:1992مضيونا  يث يتضي  ما يلف: )عميمف،  وأعيقالخاص وانيا هو اوسع نطا ا م   لك 

ية بط  و دات التطام الطاي الى التطام الخاص  يثيا كان  لك ميكنا وضةةةروريا م  ت ويل ملك -

 اجل الترتيد اال تصادر ور ع كما تو.

تنشةةةيف وتوسةةةيع نطاق الينا  ةةةة  ف انتاج وت ةةةويق كا ة ال ةةةلع والخدمات او بيطنى اور ت رير  -

ال ةةةةةةياح بدوول التطام  ال ةةةةةةوق م  اال تكارات الطامة او الخاقةةةةةةة كليا كان  لك ميكنا وبالتار

 الخاص منا  ا للتطام الطاي  ف االنشطة اليختلمة.

 الغا   ياي التطام الطاي ببط  االنشطة غير اليالئية لو. -

اسةةةةةةناد عيلية انتاج الخدمات التف تلتزي ال كومة بتو يرها الى التطام الخاص لت تيق وم   ف  -

للدولة الى التطام الخاص مع استيرار اليلكية الطامة التكلمة او اسناد عتود ادارة الو دات الييلوكة 

 او تأجيرها لمترات مختلمة الى التطام الخاص  ف ظل ضوابف ومطايير ت ا ظ على الصالخ الطاي.

التوسع  ف ت ييل تكلمة الخدمات الطامة الى الي تميد مباترة كمرض رسوي على استخداي الطرق  -

 الطامة مثال.

و رارية على  ركة ومباد ات التطام الخاص وا تصةةةةةةةارنا على ال د االدنى تخميس التيود البير -

الضةةةةةةرورر لتن يي الطال ات وضةةةةةةبف مطايير جودة االدا . بهذا اليمهوي اليتكامل اليتطددة االبطاد 

يتضخ ان الخصخصة لي ت م يوعة م  االجرا ات اليتمر ة وهف لي ت م رد تخلص م  بط  

ي للخروج م  مأزق اسةةتنزاف موارد اليوازنة وهف لي ةةت م رد بيع الو دات الخاسةةرة للتطام الطا

 االقول الطامة لت ويل النمتات ال ارية كيا انها لي ت رده على اهداف التنيية والطدالة.

وبالتالف ي م ان تتدر النتائج الي ةةةةتهدف ت تيتيها م  الخصةةةةخصةةةةة  ف هذا االرار متطدد االبطاد. 

 لتطام ال كومف.وليس  تف  ف ارار بيع و دات ا

 

 مشكلة الدراسة: 

إن اليتابع ل ال الصةةةةةناعة الطرا ية بصةةةةةمة عامة والتطام ال كومف بصةةةةةمة واقةةةةةة يل ظ  

بوضةةةةةةوح أنها تواجو الطديد م  اليشةةةةةةكالت والتف أقةةةةةةب ت تيثل عائتا ن و تتدمة ونيوه وت طل 

واق الي لية والطاليية ولتد منت اتها بالتالف غير  ادرة علف منا  ة الينت ات االجنبية سوا   ف األس

جودة الصناعات الطرا ية وتبة انطداي الصادرات  وانخماضكانت النتي ة الطبيطية تدهور اإلنتاجية 

الطرا ية.  لتد تواضطت التدرات الت ويتية ليط ي تركات التطام ال كومف والل الطتود ال ابتة ميا 

الينت ات مهيا كانت  هذههلكون بشةةرا  اعتيد  تف علف ال ةةوق الي لف ويضةةطر اليوزعون والي ةةت

 وميا سبق تت دد مشكلة الدراسة  ف ال يالي  التاليي . جودتها واسطارها.

صةةةةةةةة التطام ال كومف  ف الطراق سةةةةةةوف ييدر الف عيلية تطوير الينت ات  ف خهل وصةةةةةة .1

 ؟الشركات اليخصصة

التف ييك  ان صةةة أن تطيل علف ت  ةةي  عيلية تطوير الينت ات بالشةةركات خكيس ييك  للخصةة .2

 ؟تتخصص
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 أهمية الدراسة:

صادية الطرا ية والتوقل  سة تتيييا موضوعيا لدور الخصصة  ف توجيو التطاعات اإل ت تتدي الدرا

الف إرار منه ف يميد الشةةركات اليخصةةصةةة  ف دعي إمكانياتها  ف تطوير الينت ات والو وف علف 

إستخدامها للب ث ع  ا كار جديدة تتناسم  صر متكامل ألساليم التف ييك  للشركات اليخصصة 

مع ظرو ها الخاقةةةةةة, كيا تكي  اهيية الدراسةةةةةة  ف إضةةةةةا ة ال انم الت ةةةةةويتف  ف م ال تطوير 

الينت ات ال ديدة الف ما هو متوا ر  اليا م  دراسةةةةات والذر يرتبف ب وانم هندسةةةةية وإنتاجية  تد 

الربف بي  موضةةةةوم الدراسةةةةة وإت اهات  دون الن ر إلعتبارات الت ةةةةويتية م ليا ووارجيا وايضةةةةا

 الطولية وت رير الت ارة وزيادة  درة اإل تصاد الطرا ف علف إمكانية التصدير  ف الي تتبل.

 

 فرض الدراسة:

التوجد  روق مطنوية  ات داللة إ صةةائية بي  كل م  تةةركات  طام ال كومف والشةةركات  .1

 اليخصصة  ييا يتطلق بطيلية التطوير الينت ات

 

  ح الميداني:المس

والذر يشةةةةةةتيل علف جيع البيانات واليطلومات الالزمة ل سةةةةةةتدالل اإل صةةةةةةائف واوتبار المروض 

 علف عينة الدراسة و تا ليا يلف: ووتوزيط والدراسة و لك م  والل إستتصا  تي تصييي

 م تيع تركات  طام ال كومف الطرا ف التف يراد وصصتها :م تيع الدراسة والطينة -

 

 المراحل المختلفة لعملية تطوير المنتجات علىالدراسة الميدانية: تأثير الخصخصة 

 ال توجد  روق مطنوية  ات  :يهدف هذا الب ث إلف الت تق م  مدى قةةةةةة ة المرض التائل

داللة إ صةةائية بي  كل م  تةةركات  طام األعيال الطاي والشةةركات التف تي وصةةخصةةتها  ييا يتطلق 

 لينت ات .بيراح عيلية تطوير ا

إن ما سةةةةةةبق  كره يتطلق بالدرجة األولف باليرا ل اليختلمة لطيلية تطوير الينت ات، أر 

ت ديد األعيال اليرتبطة بتخطيف الينت ات ال ديدة،  لتد سةةةةبق وأن أتةةةةرنا إلف أن أهي ما يييز عالي 

 تصةةةةةادية تيثر اليوي ما نراه م  تغيرات تكنولوجيا و نية سةةةةةريطة ومتال تة، وتغيرات اجتياعية وا

علف  كر الي ةةةةةتهلكي  واليشةةةةةتري  الصةةةةةناعية وأ وا هي ومدر تتبلهي لل ةةةةةلطة، لذلك  هن االبتكار 

والت ديد أقةةبخ ضةةرورة أسةةاسةةية ن را ألن الي ةةتهلك يتو ع م  الينشةةهت ان تأتف لو بالت ديد الذر 

تتديي منت ات  يشةةةةةبع  اجاتو اليتغيرة، وم  هنا كان علف الشةةةةةركات أن تتبل الت در بال ةةةةةطف إلف

جديدة. وعلف  لك  هناك مرا ل تتلبهي لل ةةلطة، لذلك  هن االبتكار والت ديد أقةةبخ ضةةرورة أسةةاسةةية 

ن را ألن الي تهلك يتو ع م  الينشهت ان تأتف لو بال ديد الذر يشبع  اجاتو اليتغيرة، وم  هنا كان 

 لك  هناك مرا ل متطددة  علف الشةةةةركات أن تتبل الت در بال ةةةةطف إلف تتديد منت ات جديدو وعلف

لتتديي هذه الينت ات ال ديدة، وتبأ اولى هذه اليرا ل بوضةةةةةةع أهداف التطوير وجيع أكبر  در م  

اال كار اليتا ة مع التركيز علف  دراتها علف  ل اليشةةةةةةاكل التف تواجو الينت ات  ف ال ةةةةةةوق، ثي 

بطة تيدر إلف  لول منطتية لليشةةةةةةةاكل ننتتل بطد  لك إلف إي اد توليمة لأل كار اليتطددة غير اليترا

اليطرو ة وبيا ي يخ لتصييي منت ات و تا لليركز ال و ف للينشأة ثي يأتف مر لة إجرا  التصييي 

المنف للينت ات. وأويرا اوتيار ال ةةةةةةوق لهذه الينت ات ومتابطة مشةةةةةةاكل رر ها والتأكد م  ن اح 

إعداد النيا ج اليبدئية  –راسةةات التمصةةيلية باأل كار إجرا  الد -تنتية واوتيار األ كار -المكرة بالتتييي

 تصييي اليزيج الت ويتف. -للينتج
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وهكذا  هننا ن طى إلف ت تيق ما إ ا كانت تركات  طام األعيال الطاي التف تخصصت سوا  

تالف  هن الدراسةةةةةةةة  يا أو جزئيا  د تأثرت عند  يامها بتطوير منت اتها بهذه اليرا ل أي ال. وبال كل

 دانية  د توقلت إلف ما يلى:اليي

 وسائل ومصادر أفكار التطوير في الشركات حسب درجة خصخصتها: .1

وسةةائل  و د تةةيلت الدراسةةة الييدانية ليطر ة وسةةائل ومصةةادر أ كار التطوير التطرف علف

جيع األ كار للينت ات ال ديدة  ف الشةةةةركات   ةةةةم درج وصةةةةخصةةةةتها ثي مطر ة مصةةةةادر أ كار 

 التطوير  ف هذه الشركات.

 وسائل جيع األ كار للينت ات ال ديدة  ف الشركات   م درجة وصخصتها:1/1

( إلف وسائل جيع األ كار للينت ات ال ديدة  ف الشركات   م درجة 1) يشير ال دول ر ي

 خصتها كيا يلف:وص

 مصادر أفكار التطوير

 اإلجمالى شركات قطاع األعمال شركات مخصخصة جزئيا شركات مخصخصة

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

منتدى اال كار تمويا وتر ع 

 للي تويات الطليا

2.08 69 1.88 63 2.58 86 2.22 74 

 63 1.88 53 1.58 54 1.63 78 2.33 كتابة األ كار ور طها إلدارة

نيا ج مطبوعة تيأل بواسطة 

 المرد ألبدا  اال كار

1.25 42 1.25 42 1.25 41 1.25 42 

ر ع تتارير االجتياعات 

واليهاي بغرض الو وف علف 

 األ كار ال ديدة

2.67 90 2.38 79 2.42 81 2.50 83 

 

 االرتباط قيمة ت التعليل االحصائي وفقا لدرجة خصخصة الشركة

 0.926 2.328 تركات مخصخصة جزئيا×  تركات مخصخصة بالكامل

 0.784 0.664 تركات  طام أعيال×  تركات مخصخصة بالكامل

 0.904 0.977 تركات  طام أعيال×  تركات مخصخصة جزئيا
 2.776=4 بدرجة  رية0.05 ىت ال دولية  و النهايتي  عند م تو

 

بال دول ر ي ) يل  بت الت ل كار بي  الشةةةةةةركات 1أث ئل جيع األ  ( أن االوتالف  ف وسةةةةةةةا

اليخصخصة بالكامل واليخصخصة جزئا وتركات  طام االعيال يطد اوتال ا غير مطنور، و لك 

 بي  الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة 0.05( وبي ةةةتور مطنوية 4الن )ت( الي  ةةةوبة عند درجات  رية )

( وبي  الشةةركات اليخصةةخصةةة بالكامل 2.328بالكامل والشةةركات اليخصةةخصةةة جزئيا  د بلغت )

( وبي  الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئيا وتةةةركات  طام 0.664وتةةةركات  طام األعيال  د بلغت )

بدرجة  رية 0.977األعيال ) هايتي   ية  و الن ما )ت ال دول (  د 0.05وم ةةةةةةتور مطنويو ) 4( أ

أكبر م  )ت( الي  وبة للشركات اليخصخصة سوا  بالكامل أو  ف  هف( وبالتال2.776بغلت)

جزئيا أو تةةركات  طام األعيال ميا يطنف عدي وجود اوتالف مطنور بي  هذه الشةةركات  ييا يتطلق 

 برسائل جيع األ كار للينت ات ال ديدة.

خصةة كيا ان هناك ارتبارا  ويا بي  هذه الشةركات وواقةة االرتبار بي  الشةركات اليخصة

بالكامل والشةةركات اليخصةةخصةةة جزي ا بالن ةةبة لوسةةائل جيع اال كار للينت ات ال ديدة وييكد  لك 

مطامل االرتبار والذر وقةل بي  الشةركات اليخصةخصةة سةوا  مخصةخصةة بالكامل أو جزي ا إلف 

 ( وهوه ما يتترب م  الوا د الص يخ ميا ييكد هذا االرتبار.0.926)

( الخاص بوسائل جيع اال كار للينت ات ال ديدة يتضخ ما 1) وم  والل ت ليل ال دول ر ي

يلف: إن االعتياد علف ر ع تتارير االجتياعات واليهاي بغرض الو وف علف األ كار ال ديدة ي تل 

 (.%83مركز الصدارة لهذه الشركات بصمو عامة وبن بة )
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( اي %74الثانية بن ةةةةةةبة ) بينيا أن إبدا  األ كار تةةةةةةمويا ور طها ل دارة الطليا ت تل اليرتبة

سطة الطاملي  إلبدا  األ كار  ي تل اليرتبة األويرة بن بة  %( وبالتالف 42وجود نيا ج مطبوعة بوا

 هن عيليات تخطيف وتن يي تداول اال كار ال تتي علف ن و عليف مخطف بصةةةةةةمة عامة  يث تطتيد 

 لك  ليس هناك قةةةةةةيانة لأل كار علف األ كار الشةةةةةةموية والتتارير الطادية م  االجتياعات. وعلف 

 وتد تها علف وجو سليي لهذه الشركات بصمة عامة.

 (.1واوضخ جدول ر ي )

 الشركات المخصخصة بالكامل:

  ان الشةةةةركات اليخصةةةةخصةةةةة بالكامل تيثل  يها ر ع التتارير ع  االجتياعات واليهاي بغرض

 ( م  هذه الشركات.%90الو وف على اال كار ال ديدة ن بة )

  ي  ان كتابة اال كار لدى كل تةةةةةةخص لديو  كرة جديدة ثي تر ع ل دارة الطليا تيثل ن ةةةةةةبة  ف 

 %( م  هذه الشركات.78)

  بينيا تبدر اال كار تمويا وتر ع للي تويات الطليا  هف تيثل ن بة ض يلة الى  د ما ل ركة تداول

 (.%69اال كار داول هذه الشركات  يث تبلغ الن بة )

  م  االدوار اليهية جدا  ف وسةةةةائل جيع اال كار ال ديدة ال تلتف اهتياما كبيرا ورغي  لك  هناك

م  هذه الشةةةركات واقةةةة انها تتطلق باألسةةةلوب الطليف اليخطف الذر يضةةةي  قةةةيانة اال كار 

وتد تها على الوجو ال ةةليي وهو االسةةلوب الخاص بوجود نيا ج مطبوعة يتوي المرد بالرد عليها 

( %42  وقلت ن بة هذا اليتغير  ف الشركات اليخصصة بالكامل الى )عند ابدا  ار  كرة، ا

 وهف ن بة متدنية جدا وتيثل  صورا واض ا  ف عيلية تن يي تداول اال كار  ف هذه الشركات.

 الشركات المخصخصة جزئيا:

 اثبتت الدراسة ما يلي:

  ديدة ت تل اليرتبة ان عيلية ر ع تتارير االجتياعات واليهاي بغرض الو وف على اال كار ال

( م  هذه الشةةةركات ورغي انها %79الرئي ةةةية لوسةةةائل جيع اال كار للينت ات ال ديدة بن ةةةبة )

 ت تل اليرتبة الرئي ية اال انها ال تيثل ن بة كبيرة  ف الدراسة.

  الطليا بطد  لك  انها تيثل اليرتبة التالية لوسةةةةائل  ل دارةاال كار تةةةةمهيا ور طها  إلبدا بالن ةةةةبة

( وهذا يطبر ع  االسةةةةلوب الغير %63ييع اال كار ع  الينت ات ال ديدة بن ةةةةبة تصةةةةل الى )ج

 عليف التائي على التخطيف لوسائل جييع اال كار للينت ات ال ديدة.

  اما بالن ةةةةةةبة لتياي كل  رد لديو  كرة جديدة ور طها لالدارة، ووجود نيا ج م ددة مطبوعة يتوي

رة، وهذان االسةةلوبان ييثالن  طال االسةةلوب الطليف اليخطف والذر المرد بيل ها عند ابدا  ار  ك

يضي  تد ق اال كار على الوجو ال ليي،  هيا ي تالن مرتبة متدنية للشركات اليخصخصة جزئيا 

 (.%42(، )%54بالن م التالية )

 وهذا ييكد ان هذه الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئيا لديها ولل ونتص  ف عيلية تن يي تداول اال كار

 على الن و الطليف:

 شركات قطاع االعمال:

 اثبتت الدراسة ما يلف:

  ان ابدا  اال كار تةةةةةمويا ور طها للي ةةةةةتويات االدارية الطليا تيثل ال ةةةةةية الغالبة ل ركة اال كار

( م  هذه الشةةركات وهذا ييكد تياما ان عيلية تن يي اال كار %86داول تلك الشةةركات بن ةةبة )
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رر على الن و الطليف اليخطف وييثل ولال واضةة ا  ف وسةةائل جيع داول هذاه الشةةركات ال ي 

 اال كار للينت ات ال ديدة.

 ( بة ( ر ع تتارير االجتياعات واليهاي بغرض الو وف على %81ت تل اليرتبة الثانية وبن ةةةةةة

 اال كار ال ديدة.

 انة بينيا ن د ان وسةةةةةةائل تن يي تداول اال كار على الن و الطليف اليخطف والذر يضةةةةةةي  قةةةةةةي

اال كار على ن و سليي ال ييثل ار اهتياي  ف هذه الشركات  يث وقلتت ن بة   ياي كل تخص 

لديو  كرة جديدة بكتابتها ور طها ل دارة الطليا، وايضةةةةةةا وجود نيا ج م ددة ومطبوعة يتوي كل 

  رد بيل ها عند ابدا  ار  كرة ن ةةةةةةم متدنية وال تيثل ار رغبة  تيتية  ف التطوير  يث بلغت

 (.%41، %53هذه الن م )

 وم  والل نتائج الدراسة الييدانية  ان البا ث ي تطيع ان ييكد على ال تائق التالية:

 تن ييا الى  د ما ل ركة اال كار م  الشةةةةةةركات  ان الشةةةةةةركات اليخصةةةةةةخصةةةةةةة بالكامل اكثر

اليخصةةةخصةةةة جزئيا وتةةةركات  طام االعيال وان كانت الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئيا اكثر 

 تن ييا الى  د ما م  تركات  طام االعيال.

  وم  اليتابالت التف اجراها البا ث مع  يادات هذه الشةةةركات تأكد ان الشةةةركات اليخصةةةخصةةة

ت يةل تكةاليس تن يي اال كةار ال ةديةدة بشةةةةةةكةل اكبر م  الشةةةةةةركةات  بةالكةامةل اكثر  ةدرة على

اليخصةةخصةةة جزئيا وتةةركات  طام االعيال وان كانت الشةةركات اليخصةةخصةةة جزئيا بدأت 

االهتياي بوضةةةةع ميزانيات لطيلية تن يي تداول اال كار على ن و عليف مثليا ي دث  ف كثير م  

 الشركات اليخصخصة كامال.

 بالشركات المخصخصة وغير المخصخصة. مصادر أفكار التطوير

( إلى مصادر أ كار التطوير بالشركات   م درجة وصخصتها كيا 2يشير ال دول ر ي ) 

 يلى:

 (2جدول ر ي )

 بالشركات اليخصخصة وغير اليخصخصةمصادر أ كار التطوير 

 مصادر أفكار التطوير

 اإلجمالى شركات قطاع األعمال شركات مخصخصة جزئيا شركات مخصخصة

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

 73 2.19 81 2.42 67 2.00 69 2.08 م  الطاملي  بالين ية

 80 2.41 75 2.25 75 2.25 83 2.50 م  اليتطاملي 

 71 2.13 75 2.25 75 2.25 64 1.92 م  الينا  ي 

 86 2.59 81 2.24 92 2.75 89 2.67 م  رجال البيع

 78 2.34 78 2.33 79 2.38 77 2.33 م  منا ذ التوزيع

 78 2.34 78 2.33 71 2.13 83 2.50 م  ال وق الي لية

 84 2.35 89 2.67 79 2.38 83 2.50 م  اإلدارات المنية والهندسية

 68 2.03 67 2.8 58 7.75 75 2.25 أكثر م  وارج البالد

 

 االرتباط قيمة ت التعليل االحصائي وفقا لدرجة خصخصة الشركة

 0.900 0.566 تركات مخصخصة جزئيا×  تركات مخصخصة بالكامل

 0.881 0.475 تركات  طام أعيال×  تركات مخصخصة بالكامل

  0.834 0.041 تركات  طام أعيال×  تركات مخصخصة جزئيا
 2.306=8ة يوبدرجة  ر 0.05م توى ت: ال دولية  و النهايتي  عند 
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( عدي وجود اوتال ات  ات داللة 2أثبت البا ث م  والل الت ليل اإل صةةائف لل دول ر ي )

إ صائية بي  آرا  الشركات جييطها  ييا يتطلق مصادر أ كار التطوير للشركات اليخصخصة سوا  

)ت( الي  وبة بي   مخصخصة بالكامل أو مخصخصة جزئيا وتركات  طام األعيال  يث بلغت

( وبلغت)ت( الي  وبة بي  الشركات 0.566الشركات اليخصخصة بالكامل واليخصخصة جزئيا )

( بينيا بلغت )ت( ال دولية عند م ةةةةتوى 0.041اليخصةةةةخصةةةةة جزئيا وتةةةةركات  طام األعيال )

ع ( أر أن )ت( ال دولية أكبر م  )ت( الي  وبة ل يي2.306( )8( وبدرجات  رية  درها )0.05)

الشةةةركات وهذا يطنف عدي وجود اوتال ات  ات داللة إ صةةةائية بي  آرا  هذه الشةةةركات  ييا يتطلق 

بيصادر أ كار التطوير. كيا أثبت الت ليل اإل صائف أيضا عدي وجود  روق مطنوية ليصادر أ كار 

  هذه التطوير لهذه الشةةركات و د أكد  لك ت ليل مطامل االرتبار  يث أتضةةخ وجود ارتبار  ور بي

بالن ةةبة ليصةةادر أ كار التطوير وواقةةة االرتبار الشةةديد بي  الشةةركات اليخصةةخصةةة  الشةةركات

( وهو مطامل 0.900بالكامل والشركات اليخصخصة جزئيا  يث وقل مطامل ارتبار بينهيا إلى )

 ارتبار يكاد يتترب م  الوا د الص يخ.

التطوير للشركات اليخصخصة ( الخاص بيصادر أ كار 2وم  والل ت ليل ال دول ر ي )

سوا  أكانت مخصخصة بالكامل أو مخصخصة جزئيا وتركات  طام األعيال والتف تي التوقل 

ن االعتياد على رجال البيع كأ د اليصةةةادر الرئي ةةةية األ كار التطوير يأتف  ف اليرتبة األولى ى أإل

لى اليتطاملي  مع هذه ( كيا ييثل االعتياد ع%86ل ييع الشةةةةةةركات بصةةةةةةمة عامة وبن ةةةةةةبة تبلغ )

(. %80الشةةركات مصةةدرا مهيا أل كار التطوير  يث جا  هذا اليصةةدر  ف اليرتبة الثالثة وبن ةةبة )

أما االعتياد على األ كار م  اإلدارات المنية والهندسية  يأتف  ف اليرتبة الثانية كيصدر م  مصادر 

ويرة االعتياد على مصةةادر األ كار ( ويأتف  ف اليرتبة األ%84أ كار التطوير وبن ةةبة تصةةل إلى )

 (.%68م  وارج البالد وبن بة تصل إلى )

 ص الشركات يتضخ لنا النتائج التالية:يوباالنتتال لت ليل مصادر أ كار التطوير و تاً لدرجة تخص

 الشركات المخصخصة بالكامل:

ش ركات  يث ييثل االعتياد على رجال البيع اليصدر األول ليصادر أ كار التطوير لهذه ال

(  يث أن لرجال البيع اال تكاك اليومف %89  ى هذا اليصدر باليركز األول وبن بة تصل إلى )

 كثير م  هذه الشركات اليصدر الرئي ف للتطوير. ف  بال وق وبالينا  ي  ويطتبرون

كيا يأتف االعتياد على اليتطاملي  لهذه الشةةركات واالعتياد على ال ةةوق الي لية واإلدارات 

نية والت ةةةةويتية كأهي مصةةةةادر األ كار تطوير الينت ات بطد رجال البيع مباتةةةةرة وبن ةةةةبة وا دة الم

%(. كيا يأتف  ف اليرتبة الخام ةة االعتياد على األ كار م  وارج البالد كيصةدر م  مصةادر 83)

( لهذه الشركات وهى ن بة ض يلة إلى  د ما, ميا ييكد على %75أ كار التطوير بن بة تصل إلى )

عدي التوجو الخارجف لنتل األ كار الخارجية وين صةةةةر هذا اليصةةةةدر على زيارة اليطارض الدولية 

ومتابطتها والتف تطرض كل جديد  ف م ال ال ةةةةةةلع والخدمات, كيا أن زيارات منت ف اليطدات 

واآلالت واليواد الخاي تيثل مصةدراً هاماً لأل كار, كيا تطتيد بط  الشةركات اليخصةخصةة بالكامل 

ى االستيراد اليباتر للتكنولوجيا وترا   توق اإلنتاج بتصريخ م  الييس ات األجنبية وواقة عل

  ف م ال اليشروبات الغازية.

 الشركات المخصخصة جزئياً:

أوضةة ت الدراسةةة أن االعتياد على رجال البيع كيصةةدر رئي ةةف ليصةةادر أ كار التطوير 

(. ويأتف االعتياد على منا ذ %92للينت ات ال ديدة  د أ تل اليرتبة األولى وبن ةةةةةةبة تصةةةةةةل إلى )

التوزيع كيصةةةةةةدر م  مصةةةةةةادر األ كار للينت ات ال ديدة  ف اليرتبة الثانية ولك  بمارق كبير ع  
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(. وهف نمس الن ةةةةبة %79على رجال البيع إ  تصةةةةل ن ةةةةبة االعتياد على هذا اليصةةةةادر )االعتياد 

 (. %79لالعتياد على اإلدارات الهندسية والمنية كيصدر م  مصادر أ كار الينت ات ال ديدة )

 شركات قطاع األعمال:

ر تطتيد هذه الشةةركات على أ كار التطوير م  اإلدارات المنية كيصةةدر رئي ةةى وهاي لتطوي

بينيا يتي االعتياد  الشةةةركات( لهذه %89الينت ات  يث ييثل هذا اليصةةةدر اليرتبة األولى بن ةةةبة )

اليرتبة الثانية وبن ةةةةبة وا دة  ف  على رجال البيع واليتطاملي  كيصةةةةدري  أل كار تطوير للينت ات

 .الشركات%( م  هذه 81)

ارج كيصدر م  مصادر أ كار تطوير  ف درجة متدنية وأويرة االعتياد على األ كار م  الخ ويأتف

 ( م  هذه الشركات.%67ت ات  يث تصل ن بة هذا اليصدر إلى )نالي

 وقد أتضح للباحث نتيجة التحليل السابق النتائج التالية:

  إن رجال البيع كأ د اليصادر الرئي ية أل كار تطوير الينت ات ي تل اليصدر االول للشركات

بالكامل أو جزئيا وإن كانت األويرة تطتيد بدرجة أكبر اليخصةةخصةةة سةةوا  مخصةةخصةةة سةةوا  

على هذا اليصةةةدر. وتضةةةع تةةةركات  طام األعيال رجال البيع  ف اليرتبة الثانية كيصةةةدر م  

شركات اليخصخصة ميا يطنف أن رجال  مصادر أ كار التطوير ولك  بمارق ض يل جدا ع  ال

 تلس الشركات الخاضطة للدراسة.مخ ف  البيع يطتبروا مصدراً رئي ياً أل كار التطوير

 ف  إ ا كانت ال ةةةةوق الي لية كيصةةةةدر م  مصةةةةادر أ كار تطوير الينت ات ت تل درجة متتدمة 

اليخصةةةخصةةةة جزئيا  الشةةةركات ف  اليخصةةةخصةةةة بالكامل  هنها ال تيثل هذه الدرجة الشةةةركات

 لشةةةركاتاوتةةةركات  طام األعيال. و د اتضةةةخ للبا ث م  والل لتا اتو مع بط   يادات هذه 

أن الشةةةةةةركات اليخصةةةةةةخصةةةةةةة بالكامل تطتيد على هذا اليصةةةةةةدر م  والل زيارة اليطارض 

واألسواق الي لية وكذلك ال صول على اال كار م  منت ف اليواد الخاي ومواد التطب ة والتغليس 

تيويل الب وث الطليية  ف  وأيضةةةةةا وكاالت اإلعالن كيا أن بط  هذه الشةةةةةركات بدأت ميورا

تاج الت ارر لدى اليراكز  لة ل ن يدة  اب جد كار  هدف ال صةةةةةةول على أ  بال امطات ب ية  الطلي

الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئيا وتةةةركات  ف  الي ةةةتير واليرتبف بالبي ة وهذا عكس ما ي دث

الشةةةةةةركات يت ةةةةةةي  ف طام األعيال ويرجع  لك بالتطع إلى أن ميزانيات الب وث والتطوير  

 ي بثتا ة مصادر أ كار التطوير.بضطس التدرات التيويلية وعدي االهتيا

  إ ا كان االعتياد على الطاملي  كيصدر م  مصادر أ كار تطوير الينت ات ي تل اليرتبة األولى

اليخصةةخصةةة سةةوا  مخصةةخصةةة  الشةةركاتتةةركات  طام األعيال وبدرجة أ ل  ليال م   ف 

 ف  فكل عشةةةةوائتياد على هذا اليصةةةةدر يتي بشةةةة د ال ظ أن االع بالكامل أو جزئيا  هن البا ث

تةةةركات  طام األعيال والشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئيا  يث ال يوجد تن يي جيد يضةةةي جهود 

 بتن ييهذه اال كار  فوجد قةةةةةناديق لال ترا ات أو ربف متدمتأ كار من ية كيا ال  فالطاملي   

هذه اال كار  تى م يوعات نتاتةةةية  فأو تر يات ليتدم تمكا هوترتيبات من ية كوجود  صاو

 لكيل يتي تطويره.

  إن االعتياد على األ كار الواردة م  الخارج كيصةةةةدر هاي م  مصةةةةادر تطوير الينت ات ي تل

الشةةةةةةركات اليخصةةةةةةخصةةةةةةة بالكامل وهذا عكس ما هو موجود بالشةةةةةةركات  ف  مرتبة متتدمة

جع  لك أيضةةا لضةةطس اليخصةةخصةةة جزئيا وتةةركات  طام األعيال ولك  بن ةةبة ضةة يلة وير
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تةةةةركات  طام االعيال وجانم م  الشةةةةركات  ف  فالهياكل التيويلية وتمشةةةةف الروتي  ال كوم

 اليخصخصة جزئيا.

 د أكدت أن الخصخصة  د أ ادت إلى  د ض يل الشركات  الييدانيةوعلى  لك  هن الدراسة 

ال  يث يوجد اليخصةةخصةةة بالكامل أكثر م  الشةةركات اليخصةةخصةةة جزئيا وتةةركات  طام االعي

ت ات  يث أن ناالهتياي بيصةةةةةةةادر ا كار تطوير الي ف  اوتال ات وإن كانت رميمة بي  كل منهيا

االسةةةتمادة الكاملة م  هذه اليصةةةادر واقةةةة  ف  الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة بالكامل تيلك  رية أكبر

وث الت ويق اال كار م  وارج البالد وم  ال وق الي لية واتبام اساليم عيلية ت ويتية م  والل ب 

 .لالستمادة م  هذه اليصادر للتطوير

يل  تو م  والل الت ل با لذر تي إث كان ضةةةةةة يال وبدون  روق جوهرية وا تدي  ما ت كان  وإن 

 .اإل صائف

 تقييم االفكار وإجراء االختبارات الفنية والتسويقية.

المنيةةة و ةةد تةةةةةةيلةةت الةةدراسةةةةةةةة الييةةدانيةةة للتطرف على تتييي األ كةةار وإجرا  االوتبةةارات 

الشةةركات   ةةم درجة وصةةخصةةتها ثي  ف  والت ةةويتية م  والل ت ديد م ةة ولية تتييي هذه اال كار

 كيمية إجرا  االوتبارات المنية والت ويتية لهذه الشركات.

الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة  ف  ( ت ديد م ةةة ولية تتييي أ كار التطوير3يوضةةةخ ال دول ر ي )

 وغير اليخصخصة.

 (3جدول ر ي )

 الشركة وصخصةو تا لدرجة األ كار ييي م  ولية تت

 مصادر أفكار التطوير

 ياإلجمال شركات قطاع األعمال شركات مخصخصة جزئيا شركات مخصخصة

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

متوسط 

 مرجح

نسبة 

مرجحة 

% 

جهاز م  ول ع  التتييي تابع 

 ل دارة
2.92 97 2.50 83 2.17 72 2.53 84 

 رتشكيل ل ان م  مدير

 االدارات اليختلمة
1.75 58 2.50 83 2.17 72 2.09 70 

الخبرة  بيكاتماالستطانة 

  الخارجية
1.58 53 1.5 50 1.33 44 1.047 49 

 

 :ف( أتضخ ما يل3م  والل ت ليل ال دول ر ي ) 

الشةةركات بصةةمة  ف  تابع إلدارة الطليا أن ن ةةبة وجود جهاز م ةة ول لنتتيو واوتبار األ كار

اإلدارة اليختلمة لنتتيو  ر( وأ تل بذلك مركز.  ف  ي  أن تشةةةةةةكيل ل ان م  مدير%48عامة بلغ )

 ( بصمة عامة.%70واوتبار األ كار  ف هذه الشركات  د بلغ )

تطوير وهذا يطنى أن هذه الشةةركات تهتي  طال بنتتيو واوتيار األ كار إلنتاج منت ات جديدة و

 ية  ف  يتوي بنتتيو واوتيار األ كار ال ديدة يتي وضةةةةةةطة رالينت ات ال الية  تى أن هذا ال هاز الذ

 التن يي اإلدارر ألغلم هذه الشركات وبن بة كبيرة.

( ايضةةةا أتضةةةخ بالن ةةةبة للشةةةركات موزعة   ةةةم درجة 3وم  والل ت ليل ال دول ر ي )

 :فوصخصتها ما يل
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 بالكامل:الشركات المخصخصة 

ت تل تبطية ال هاز الذى يتوي بنتتيو وا تيار األ كار التطوير إلدارة الطليا مركز الصةةةةةةدارة 

( , ميا ييكد أن هذه الشةةركات تشةةطر  طال بأهيية اوتيار وتتنية وتتيي أ كار %97بن ةةبة كبيرة جداً )

ليا بضةةةةرورة الطوير للين ية ويطنى اييان الط رتطوير الينت ات وتضةةةةطها على  ية التن يي اإلدار

واأل اديث للينت ات  لك ن ر ألن مر لة التتييي واالوتيار م  أهي مرا ل تطوير الينت ات ال يد 

ها جدور كارا ليس ل يار أ  تال ، ف ال ةةةةةةوق  يث ييدى نتص الخبرات واليطلومات إلى اوت  فوبال

رة على تتليل  رص اإلوتصةةاقةةات  اد ف   اإلدارة الطليا بيا تيلك م  م ةة وليات وسةةلطات وتنوم

واوتيار وتتيي أ كار تطوير الينت ات. أماي بالن بة ل ان  ف  الشل أماي هذه الينت ات وت تيق الن اح

الشةةةةةةركةةات  ف  تتوي بتنتيةةة واوتيةةار أ كةةار التطوير فاإلدارات اليختلمةةة ك رلتشةةةةةةكيةةل م  مةةدير

الشةركات كيا أن االسةتطانة  هذه( م  %58اليخصةخصةة بالكامل  تد ا تلت اليرتبة الثنائية بن ةبة )

( %53بيكاتم الخبرة الخارجية للتياي بتنتية واوتيار أ كار التطوير  تد ا تل مرتبة متدنية بن ةةةةةبة )

مكاتم الخبرة الخارجية لتتيي أ كار التطوير أو ألن  باسةةتشةةارةوهذا يطنى أن هذه الشةةركات ال تيم  

مبالغ رائلة ميا ييدى إلى زيادة تكاليس  مكاتم الخبرة األجنبية ت يل ميزانيات هذه الشةةةةةةركات

 التطوير. 

 

 الشركات المخصخصة جزئيا:

 هذه واوتيارتية نالشركات تولى م  ولية تتييي أ كار التطوير وت هذهأثنت الدراسة أن بط  

 هذه اإلدارات اليختلمة للتياي روبطضةةةةها يوليها إلى تشةةةةكيل ل ان م  مدير الطليا،األ كار إلى إدارة 

 ( منها.%83) الشركات تبلغ هذهة وبن بة وا دة م  اليهي

واوتيار أ كار تطوير الينت ات  تد  بتنتيةبيكاتم الخبرة الخارجية للتياي  انةطاالسةةةةةةتأما 

ميا يطنى أن  كر   تف،( %50الشةةركات  يث بلغت ن ةةبة هذا اليتغير ) هذه ف  متدنفا تلت مركز 

تية واوتيار أ كار نبالن ةةبة لت ديد م ةة ولية ت ايصةةة بالكامل واليخصةةخصةةة جزئخالشةةركات اليخصةة

 تطوير الينت ات يكاد يكون  كرا وا دا 

 شركات قطاع األعمال:

تية نالشركات تولى م  ولية تتييي وت هذه(  تد ثبت أن بط  3م  والل ت ليل ال دول ر ي )

الي ةةةةةة ولية إلى  هذهالشةةةةةةركات يولى  هذهواوتيار أ كار التطوير إلدارة الطليا والبط  اآلور م  

 ( م  هذه الشركات.%72اإلدارات اليختلمة للتياي بهذا الدور بن بة وا دة ) رتشكيل ل ان م  مدير

نتية واوتيار أ كار التطوير بالن ةةبة لهذه تأما االسةةتطانة بيكاتم الخبرة األجنبية للتياي بيهية 

بالتأكيد الرتمام تكاليس الشةةركات ويرجع  هذه( م  %44ت تل ن ةةبة متدنية أيضةةا ) فالشةةركات  ه

 االستطانة بيكاتم ميا ال تت يل ة الهياكل التيويلية لهذه الشركات.

 نتائج البحث وتحقيق صحة الفروض

 أوالً: النتائج

 ن تطرض  ييا يلف أهي نتائج التثبت م  ق ة المرض الذر  امت عليو الدراسة 

 نتائج التثبت من صحة الفرض األول القائل:

معنوية ذات داللة إحصااااائية بين كل من شااااركات قطاع األعمال العاا والشااااركات  "ال توجد فروق

 التي تم خصخصتها في مراحل تطوير المنتجات".

وللتثبت م  قةةةةةة ة المرض ال ةةةةةةابق  اي البا ث بوضةةةةةةع م يوعة م  اليطايير مرتبطة بوسةةةةةةائل 

ومصةةادر أ كار التطوير  ف الشةةركات اليخصةةخصةةة وغير اليخصةةخصةةة، وم ةةيولية تتييي األ كار 
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والهدف م  االوتبارات المنية والت ويتية للينت ات ال ديدة وأويراً مدى  ياي الشركات اليخصخصة 

 خصة باألعيال والوظائس الخاقة بتخطيف الينت ات ال ديدة.وغير اليخص

 وسائل ومصادر أ كار التطوير  ف الشركات اليخصخصة وغير اليخصخصة: -1

 كانت أهي نتائج  لك ما يلف:

 ييا يتطلق بتن يي  ركة األ كار  هن الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة كامال كانت أكثر تن يياً ل ركة  1/1

 يل تكاليس تن يي هذه األ كار ال ديدة وتيلك  رية أكبر  ف هذا التن يي األ كار وأكثر  درة على ت

ل ركة األ كار ولك  كان بمروق رميمة، يليها  ف  لك الشركات اليخصخصة جزئياً، أما  ف تركات 

ها بشةةةةةةكل عليف كيا ال يوجد نيا ج م ددة لذلك وال ةةةةةةية ب طام األعيال  ال ي رر تن يي اال كار 

شمور لأل كار. وإن كانت عيلية وسائل جيع األ كار للينت ات ال ديدة  ف  الة الغالبة هو التد اول ال

ماسةةة لتن يي أكثر وت يل تكاليس لتن يي هذه األ كار بطريتة أ ضةةل بالن ةةبة ل ييع الشةةركات، ولك  

بدرجات متماوتة وأكثرها  اجة إلى  لك تةةةةةةركات  طام األعيال والذر تي اثباتو م  والل الت ليل 

  صائف.اإل

أما  ييا يتطلق بيصادر أ كار التطوير  هنو يوجد اوتال ات رميمة بيدى االهتياي بيصادر أ كار  1/2

التطوير بي  جييع الشركات اليخصخصة وغير اليخصخصة. و د ثبت أن الشركات اليخصخصة 

وق الي لية كلياً تيلك  رية أكبر  ف االسةةتمادة م  مصةةادر أ كار التطوير م  وارج البالد وم  ال ةة

واتبام أسةةةةاليم عليية  ف الت ةةةةويق م  والل عيل ب وث ت ةةةةويتية لالسةةةةتمادة م  هذه اليصةةةةادر 

 للتطوير.

أما الشةةةةركات اليخصةةةةخصةةةةة جزئياً وتةةةةركات  طام األعيال  تأتف  ف مر لة ال تة  ف االهتياي 

إثباتو م  والل  بيصادر أ كار التطوير وإن كان ما تتدي كان ض يالً وبدون  روق جوهرية والذر تي

 الت ليل اإل صائف.

 مسؤولية تقييم أفكار التطوير والهدف من االختبارات الفنية والتسويقية: -2

 كان أهي نتائج  لك ما يلف:

شركات اهتياماً بتتييي أ كار التطوير م   2/1 شركات اليخصخصة بالكامل هف أكثر ال اتضخ أن ال

شركات اليخصخصة والل تبطية ال هاز الي يول ع  تتديي هذه  األ كار ل دارة الطليا وأن كانت ال

خصخصة بالكامل. وبالتالف ثبت يبن بة تتل  ليالً ع  الشركات ال جزئياً تشاركها هذا اإلهتياي ولك 

أن عيلية دعي اإلدارة الطليا لطيلية االبتكار هف الي رك الرئي ةةةةف لذلك،  يث تشةةةة ع الطاملي  على 

ي وأ كارهي ال ديدة ور ع األ كار للو دات التن ييية اليختصةةةة لدراسةةةتها التتدي بأ كارهي ومتتر اته

وتصةةميتها وم  ثي كيون هناك ن اماً لل صةةول على هذه األ كار واليتتر ات. وعلى  لك  هن سةةيادة 

وتناول األسةةةةة لة والتمكير  ف  –مناخ تن ييف يت ةةةةةي بالوال  يططف  رية أكبر  ف تناول اليطلومات 

وهكذا  هن اليناخ هو اليبتكر ال تيتف وهو ما تواجد بدرجة مطتولة  ف الشةةةركات  مشةةةاكل الين ية.

 اليخصخصة بالكامل ثي الشركات اليخصخصة جزئياً.

 ذلك من خالل لجان مديري اإلدارات وهي دارات فرعية وأقل تنظيماً من اإلدارة العليا.

ات اليخصخصة وغير اليخصخصة أما ع  الهدف م  االوتبارات المنية والت ويتية  ف الشرك 2/2

 هن إدارة هذه الشةةةةةةركات جييطها تهدف م  ورا  االوتبارات المنية والت ةةةةةةويتية الوقةةةةةةول إلى 

ك ومشةةةةاكل االسةةةةتخداي الهزات اليتو ع الينتج ال ديد ومطدالت االسةةةةتهال مطلومات ع  دورة  ياة

تالف  خصةةخصةةة تةةركات ودرجة موسةةيية النشةةار وجداول الخدمات اليطلوبة لهذه الينت ات. وبال
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 طام األعيال الطاي لي تيثر كثيراً على ترتيم أولويات األهداب بهذه الشةةركات  ف إجرآ  اوتبارات 

  نية وت ويتية للينتج ال ديد.

و إن كانت الشركات اليخصخصة بالكامل ت تل ن بة مرج ة لهذه األهداف بدرجة أكبر ن بياً م  

 ام األعيال.الشركات اليخصخصة جزئياً وتركات  ط

األعمال والوظائف المرتبطة بتخطيط المنتجات الجديدة في الشااااااركات المخصااااااخصااااااة وغير  -3

 المخصخصة:

 كان أهي نتائج  لك ما يلف:

رغي ضطس عيلية ب وث الت ويق الييدانية للتطرف على األ كار ال ديدة للشركات بصمة عامة  3/1

 أن الشةةركات اليخصةةخصةةة بالكامل تتييز إال –وهف أولى وظائس تخطيف الينت ات ال ديدة  -

بتدرتها على اإلنماق على هذه الب وث بشكل أكبر م  الشركات اليخصخصة جزئيا، وتركات 

 طام األعيال ميا يطنف أن استمادة الشركات التف تي وصخصتها م  سياسة الخصخصة  ييا 

 درجة رميمة.يتطلق بوظيمة جيع األ كار لتطوير الينت ات، ولك  هذه االستمادة ب

ثبت أن الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة كلياً هف أكثر الشةةةركات اهتياما بتنتية واوتيار أ كار تطوير  3/2

ية لتخطيف الينت ات ال ديدة  –الينت ات  ثان مة ال ية و لك  –وهف الوظي تا ليطايير ت ةةةةةةويت و 

 بدرجة أكبر م  الشةةركات اليخصةةخصةةة جزئياً وتةةركات  طام األعيال،  يث أن الت ةةويق ال

 ييثل مرتبة الصدارة  ف هذه الشركات  ف تنتية واوتيار أ كار التطوير.

أما بخصةةةوص دراسةةةة ما تي اوتياره م  أ كار التطوير  هن الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة كليا هف  3/3

أكثر الشةةركات التف تتوي بدراسةةة إ صةةائية  بل البد   ف انتاج منت ات جديدة، و لك م  والل 

وت ةةويتية أكثر م  الشةةركات اليخصةةخصةةة جزئياً وتةةركات عيل دراسةةات جدوى ا تصةةادية 

 طام األعيال. وإن كانت الشةةةةركات اليخصةةةةخصةةةةة جزئياً تتموق  ف عيل دراسةةةةات ال دوى 

 للينت ات ال ديدة أكثر م  تركات  طام األعيال.

جييع الشةةركات اليخصةةخصةةة وغير اليخصةةخصةةة ال تهتي بردود أ طال الينا  ةةي  عند إجرا   3/4

ت الت ويتية لتتديي الينتج ال ديد إلى ال وق، وهف الوظيمة األويرة لتخطيف الينت ات االوتبارا

وهذا ييثل وطراً يهدد هذه الشةةةةةركات عند تتديي منت ات جديدة لل ةةةةةوق، وإن كانت  –ال ديدة 

الشةةركات اليخصةةخصةةة كلياً هف أكثر الشةةركات التف تتوي بطيل اوتبارات للينتج ال ديد وتهتي 

ت ةةةويتية يليها الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة جزئياً وأويراً تةةةركات  طام األعيال ولك بال وانم ال

بمروق رميمة غير مليوسةةة. وتكشةةس النتائج ال ةةابتة على أن هناك بط  االوتال ات والمروق 

بي  ادارة أ كار تطوير الينت ات  ف الشةةةركات اليخصةةةخصةةةة وغير اليخصةةةخصةةةة. كيا ثبت 

تياد على األ كار والنيا ج االبتكارية لتطوير الينت ات أيضةةةةةةاً أن هناك بط  المروق  ف االع

  ف الشركات اليخصخصة وغير اليخصخصة وإن كانت هذه المروق  رو اً رميمة ومتتاربة.
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